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LASSE LARSEN HUSE A/S  

Egsagervej 6   

8230 Åbyhøj 

 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/00447-5 

Ref. Jan Kofod Winther 

19-03-2020 

 

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til  genopførsel af hus på 

skovbrugsejendom på matr.64b, Agtrup By, Sdr. Bjert, Agtrup 

Midtskovvej 108, 6091 Bjert, Kolding Kommune 

 

 

Ansøgning 

I har den 30. januar 2020 ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til  

 genopførsel af hus med solceller på skovbrugsejendom på matr.64b, Agtrup By, 

Sdr. Bjert, Agtrup Midtskovvej 108, 6091 Bjert, Kolding Kommune.   

 

Afgørelse 

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 

65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af ny bebyggelse som ansøgt. 

 

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter 

anden lovgivning kan være nødvendige. 

 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet 

om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan 

dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre 

Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet. 

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 

 

Redegørelse for sagen 

Ejendommen er en skovbrugsejendom på ialt 6,9 ha, hvoraf ca. 6,15 ha er 

fredskov. Ejendommen er noteret i matriklen som landbrug, og bebyggelsen ligger 

ca. 110 -120 m fra kysten og dermed i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen. 

 

På ejendommen findes en helårsbeboelse på 252 m², samt en carport på 46 m² og 

et udhus på 46 m². 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse 

http://www.kyst.dk/
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Der ansøges om at opføre en ny helårsbolig til erstatning for den eksisterende, der 

nedrives. Den ny bebyggelse placeres stort set hvor den eksisterende er beliggende 

og med en udformning med ”fladt” tag med solceller og vinduespartier mod vandet 

tilsvarende den eksisterende og med et bebygget areal på 258 m². Der etableres 

terrasseanlæg foran boligen lig ved den eksisterende bebyggelse samt nedgraves 

slanger til jordvarmeanlæg uden synlige dele over terrænniveau. 

 

Ansøger anfører om arealudvidelsen: 

Det nuværende hus er fra 1981 og er med 100 mm isolering ca 20 cm tykke vægge 

og olie fyret, der bruges ca 4000 L fyrings olie om året for at holde det 

Nogenlunde varmt, dvs meget høj klima belastning samt to store træ fyrede 

pejse. 

 

Det nye hus skal følge det nye bygnings regulativ BR18, bestemt og reguleret af 

staten, dvs bla. med min 300 mm isolering i vægge hvilket giver en ny væg 

tykkelse på ca 45 cm Dvs yderlig 17,5 M2 anvendes til isolering, huset bliver 

opført med sol celler og Jord varme, dvs drivhus gaser går fra stor belastning til 

ingen overhovedet, Helt på linie med statens nye Klima mål. 

 

Ved forøgelse til 258 M2 indrager vi kun 6 M2 af det nuværende 17,5 M2 svind 

der er på indvendig brugs areal. 

 

 

 

 
 

Facade mod kysten øverst og land  

 

 

 
Kystfacaden 

http://www.kyst.dk/
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 Eksisterende facade modkysten 

 

 
Eksisterende facade mod land 

 

 
 

Lovgivning 

Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår det, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 

og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne 

http://www.kyst.dk/
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og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 

arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  

 

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres 

bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

Efter naturbeskyttelseslovens 15a, stk. 1, nr. 6, gælder forbuddet ikke for byggeri, 

der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som 

landbrugsejendom, når byggeriet opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende 

bygninger. 

 

Efter § 65 b, stk. 1, kan der i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i 

§ 15, stk. 1. 

Efter stk. 3., nr. 9, kan der uanset stk. 1 gøre undtagelse fra § 15, stk. 1, til 

udvendig isolering af en helårsbolig med op til 25 cm isolering, isolering af et 

tilhørende skur med op til 10 cm isolering og en mindre øgning af taghøjden i 

forbindelse med isolering, 

 

Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale 

interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger 

en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den 

fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.  

 

Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis 

det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Afgrænsningen mellem skovbrugsejendomme og landbrugsejendomme er ikke 

nærmere fastlagt, men i praksis henføres ejendomme, der både omfatter landbrug 

og skov, til landbrugsmæssig benyttelse, medmindre landbruget er af uvæsentligt 

omfang, hvilket er tilfældet for nærværende ejendom, der således må betragtes 

som en skovbrugsejendom.  

 

Kystdirektoratet finder på denne baggrund, at den omhandlede ejendom ikke er 

omfattet af bestemmelserne i § 15a, stk. 1, nr. 6, når der henses til skovbrugs-

ejendommens begrænsede størrelse. 

 

Det ansøgte kræver derfor dispensation efter § 15, stk. 1. 

 

Efter administrativ praksis meddeles normalt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 15 til – efter nedrivning - at genopføre et nyt hus, 

forudsat den eksisterende bygning ikke er så forfalden, at den ikke repræsenterer 

nogen værdi af betydning, dvs. er en egentlig ruin. Det er som udgangspunkt en 

http://www.kyst.dk/
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forudsætning, at bygningen opføres med omtrent samme placering, størrelse og 

karakter som den gamle, ligesom det er en betingelse, at den nye bygning 

anvendes til samme formål som hidtil.  

 

På baggrund af de oplysninger Kystdirektoratet har modtaget i sagen om 

bygningens udformning og placering mv., vurderes det, at det ansøgte er omfattet 

af ovennævnte praksis, og at der derfor kan dispenseres fra strandbeskyttelses-

linjen, uanet bygningen udformning afviger og størrelsen øges med 6 m².  

 

Det er således Kystdirektoratets vurdering, at den ændrede udformning af huset 

ikke taler imod en dispensation. Direktoratet finder, at den ansøgte bebyggelse 

fremtræder mindre dominerende i landskabet, en den eksisterende. Det 

bemærkes, at vinduespartierne mod vandet stort set svarer til den eksisterende 

bebyggelses. 

 

Arealforøgelsen på 6 m² er begrundet af øget isolation til nutidig standart. Det 

bemærkes at ”arealbehovet” jf. ansøgers redegørelse om forøgelse af vægtykkel-

sen, som følge af isolationskrav, reelt er 17,5 m². Heraf ansøges alene om en 

forøgelse af det bebyggede areal med 6 m², og de resterende 11,5 m² fragår det 

indvendige beboelsesareal (gulvtæppearealet). 

 

Der et Kystdirektoratets vurdering, at denne arealforøgelse, må anses som 

værende en ubetydelig forøgelse af det bebyggede areal, særligt når der henses til 

dispensationsmuligheden for udvendig isolering efter § 65 b, stk. 3, nr. 9. 

 

Etablering af solcellerne på taget findes ikke at medføre nogen negativ påvirkning 

af kystlandskabet, hvorfor den kan dispenseres hertil. 

 

Etablering af jordvarmeanlæg medfører ikke synlige del over terræn og terræn 

retableres efter nedgravning af slangerne. Anlægget kræver således ikke 

dispensation, idet der ikke er tale om en tilstandsændring. 

 

Kystdirektoratet meddeler således efter en samlet vurdering af sagen hermed 

dispensation til opførelse af den ny beboelse som ansøgt. 

 

Det ansøgte vil endvidere efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre 

beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de 

dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

 

Klagevejledning  

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 

udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende 

hverdag.   

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 adressaten for afgørelsen, 

http://www.kyst.dk/
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 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører 

sådanne interesser. 

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen 

sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det 

koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i 

gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 

anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i 

naturbeskyttelsesloven. 

 

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Jan Kofod 

Winther på jkw@kyst.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

Afdelingschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:jkw@kyst.dk
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Afgørelsen er sendt til: 

 

 Kolding Kommune, kommunen@kolding.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, Kolding, kolding@dn.dk 

 Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Trekantsområdet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk   

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Kolding, kolding@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, 
jyllandskredsen@botaniskforening.dk  

 Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk 

 Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk  

 Miljøstyrelsen, Østjylland, ojl@mst.dk  

 

 

 

 

 

kommunen@kolding.dk; dn@dn.dk; kolding@dn.dk; 

trekantomraadet@friluftsraadet.dk;  natur@dof.dk; kolding@dof.dk; 

fr@friluftsraadet.dk; jyllandskredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-

kajak.dk; ojl@mst.dk; sager@jaegerne.dk; ast@lasselarsenhuse.dk; 

bsw002@gmail.com 
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